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คำนำ 
 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนับเป็นเครื่องมือสําคัญ และมีประโยชน์ในการบริหาร
จัดการองค์การให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที ่กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลด้วยการบริหารปัจจัย  และควบคุมกิจกรรม ทั ้งกระบวนการการดําเนินงานต่าง ๆ  
โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้ เกิดความเสียหายในด้านการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร  
ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สำคัญ และมีประโยชน์
อย่างมากในการที่แต่ละองค์กรจะนำหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผนควบคู่กับ  
การบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กรได้อย่างเหมาะสม และบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้
หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน และปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ต่อไป 

 
 
 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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บทที่ 1 
ส่วนนำ 

 
ประวัติความเป็นมา 
ชื่อคณะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่ตั้ง  398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
สีประจำคณะ  ส้ม – แสด 
ดอกไม้ประจำคณะ     แคแสด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ ้นเมื ่อ พ.ศ. 2518            
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ คือ 
 1.  ให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมวดศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของสถาบัน เพ่ือให้ได้บัณฑิต       
ที่มีคุณสมบัติที่สังคมพึงประสงค ์
 2.  ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญา  
และปริญญาตรี เพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนในสังคม และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้สูงส่ง               
ในการดำเนินชีวิต และสร้างความเจริญให้แก่สังคมที่อาศัย 
 3.  เป็นแหล่งในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เชิงวิชาการให้แก่ชุมชนในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท (สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2536 : 25) 
  การพัฒนาของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ “พัฒนาคน พัฒนา
วิชาการ และพัฒนากายภาพ” 
 1.  การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ          
ตามแนวทางและหน้าที่ของตน 
 2.  การพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานวิจัย การสร้ างผลงานทางวิชาการ     
รวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 3.  การพัฒนากายภาพ หมายถึง การจัดหาอาคารสถานที่ และเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการของ          
ทุกสาขาวิชาให้เพียงพอ  
 งบประมาณและกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาได้ถูกกำหนดโดยแนวทางข้างต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา     
ทุกด้านในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เรียนจบจากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ที่คิดเป็น 
ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณธรรมประกอบกันโดยมีภูมิหลัง ดังนี้ 
 
พุทธศักราช การดำเนินการ 
พ.ศ. 2518 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 
พ.ศ. 2521 เปิดสอนโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป) 
พ.ศ. 2525 มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 คือ พระราชบัญญัติวิทยาลัย

ครู (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527) ประเด็นสำคัญในการเปลี่ยนแปลง คือ ให้การศึกษาวิชาการใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งทำให้คณะวิชาผลิตบัณฑิตถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ 
นอกเหนือจากปริญญาตรีครุศาสตร์ ที่เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 

พ.ศ. 2527 เปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) วิชาดนตรี 
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พุทธศักราช การดำเนินการ 
พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) วิชาเอกสังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นาฏศิลป์ ศิลปะ และภูมิศาสตร์ตามลำดับ เปิดรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ. 

พ.ศ. 2529 เปิดรับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากร ประจำการ (กศ.บป.)     
ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และศิลปศาสตร์ โดยเปิดรับ
นักศึกษาในโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 

พ.ศ. 2531 เปิดรับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจและวัฒนธรรมศึกษา      
ในสาขาศิลปศาสตร์ระดับ อ.ศศ. และ ศศ.บ. ในส่วนสาขาครุศาสตร์ยังคงเปิดรับ
นักศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ เหมือนเดิม 

พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. พ.ศ. 2538 มีผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง คณะวิชามนุษยศาสตร์  
และสังคมศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" และผู้ดำรง
ตำแหน่งบริหารคณะ ให้ใช้คำว่า "คณบดี" เมื่อวันที่ 25 ม.ค. พ.ศ. 2538  

พ.ศ. 2543 เปิดรับนักศึกษาในโครงการ การศึกษาสำหรับเยาวชน (กศ.ยช) 
พ.ศ. 2544 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) สาขาศิลปศาสตร์ 

และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
พ.ศ. 2546 เปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
พ.ศ. 2546 เปิดหลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร 
พ.ศ. 2548 เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

มีการปรับโครงสร้างการบริหารคณะ 
พ.ศ. 2549 เปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย ตามโครงการ

ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพและเทคโนโลยีหนานหนิง 
พ.ศ. 2552 เปิดรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย ตามโครงการ

ความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์ กวางสี 
พ.ศ. 2552 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
พ.ศ. 2554 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2556 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม 
พ.ศ. 2562 เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา 
พ.ศ. 2563 โครงการความร่วมมือกับตำรวจ (โครงการ MOU ตำรวจ) 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง 
พ.ศ. 2565 เปิดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 
 



3 
 

ปรัชญา 
      จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ ด้วยศาสตร์และศิลป์ ธำรงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน  
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที ่มีศักยภาพ มีความรู้  
คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ธำรงภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืนร่วมกันภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมสู่สากล 

 
พันธกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคณะ ดังนี้ 
1.  ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
2.  สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และงานวิชาการ 
3.  ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
4.  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
5.  ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม 

 
ทำเนียบผู้บริหาร 

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 - ปัจจุบัน 
จำนวนทั้งหมด 14 ท่าน ตามลำดับ ดังนี้ 

 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ระยะเวลา 
1.  อาจารย์วิเชียร  อชิโนบุญวัฒน์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2519 - 2523 
2.  อาจารย์สมเจต  อ่ำรอด  

 (อาจารย์ณัฐพงศ์  อ่ำรอดจตุทิพย์) 
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2523 - 2525 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวก  ใจสะอาด    ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2525 - 2528 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  บุตรประดิษฐ์   ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2528 - 2532 
5.  รองศาสตราจารย์บุญเรือง  อินทวรันต์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2532 - 2536 
6.  รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ไพศาล  สรรสรวิสุทธ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2538 
7.  อาจารย์สมศักดิ์  ขวัญเมือง ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2538 - 2541 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  ซาเหลา ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2541 - 2544 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  ซาเหลา ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2545 - 2547 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  ธนวิภาคะนนท์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2547 - 2551 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2552 - 2555 
12.  ดร.พิสิษฐ์  จอมบุญเรือง ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2560 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ    ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2564 
14.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง    ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน 
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คณบดีทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาจากคณาจารย์ประจำในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะวิชา จึงมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานทั่วไปและงานบริหารวิชาการ ตอบสนองนโยบาย 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ และเอกลักษณ์เฉพาะของคณะนำพาองค์กรไปสู่ความมั่นคง
และก้าวหน้า 

 
โครงสร้างการบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มี “คณบดี” เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  
มีรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 11 สาขาวิชา 1 โครงการจัดการศึกษา และศูนย์ภาษา 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษย์ กลุ่มสังคม และโครงการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1.  กลุ่มภาษา มี 2 สาขาวิชา 1 โครงการจัดการศึกษา คือ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาไทย 
และโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

2.  กลุ่มมนุษย์ มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี   
และสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  

3.  กลุ่มสังคม มี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- งานธรุการ 
- งานการเงินและการคลัง 
- งานนโยบายและแผน 

 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
- งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- งานวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานมาตรฐานและประกันคณุภาพ 

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
- งานกิจการนักศกึษา 
- งานศิลปวัฒนธรรม 

 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสาขาวิชา 
- งานเลขานุการการประชุม 
- งานธุรการ 

 

กลุ่มงานบริหารศูนย์ภาษา 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานจัดการศึกษานานาชาต ิ

 
กลุม่งานวิจยัและบริการวชิาการ 
- งานวจิัยและบรกิารวิชาการด้านภาษา

แก่บุคคลภายในและภายนอก 

 
กลุ่มงานประกันคุณภาพภาษา 

 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภูมิศาสตร ์

สาขาวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชานิติศาสตร ์

สาขาวิชานาฏศลิป์และการละคร 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ 

สาขาวิชาสังคมวิทยา 

สาขาวิชาดนตร ี

สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์

สาขาวิชารัฐศาสตร ์

โครงการจดัการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

คณะกรรมการสาขาวิชา 

คณะกรรมการประจำคณะ 

ผู้ช่วยคณบด ี

สำนักงานคณบดี สาขาวิชา ศูนย์ภาษา 

 

โครงสร้างการบริหาร 

คณบดี 

รองคณบดี 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
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คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ      แสงทอง คณบดี 
2. อาจารย์ ดร.สนั่น       กัลปา รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์       คณฑา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และการประกันคุณภาพการศึกษา    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา      คงสูน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. พล.ต.อ.สมศักดิ์        จันทะพิงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายวิรัช        ตั้งประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา     คุณดิลกณัฐวสา ผู้แทนคณาจารย์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์     ปิยะมังคลา ผู้แทนคณาจารย์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา      วารีสอาด ผู้ช่วยคณบดีและรักษาการ 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
 
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ   แสงทอง คณบดี 
2. อาจารย์ ดร.สนั่น    กัลปา รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์    คณฑา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และการประกันคุณภาพการศึกษา    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา   คงสูน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา   วารีสอาด ผู้ช่วยคณบดี 

และรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี 
6. อาจารย์นราธิป     เพ่งพิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์   นพแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ

เชิงพ้ืนที่ 
8. อาจารย์ดนธินี   ฟองคำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 
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นโยบาย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
1.  นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน  :  ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนหรือสิ่งแวดล้อม

ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ความพร้อมของห้องเรียน หลักสูตรมีความทันสมัยเข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
สนับสนุนกิจกรรมและบริการแก่ผู ้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนำกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกในการบริหารที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้เทคนิคการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active Learning) รวมถึงแนวทางการจัดการส่งเสริม Cooperative and work 
Integrated Education : CWIE มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่การเรียน
การสอน  

2.  นโยบายด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  :  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมด้วย
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ในการทำกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักศึกษา ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

3.  นโยบายด้านการวิจัย  :  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัยเชิงพื้นที่  
(Area based) และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน และมีความสามารถทำวิจัย 
ที่มีผลกระทบและประโยชน์แก่สังคม วิถีวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
สู่สาธารณชน รวมถึงปริมาณผลงานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย รายได้จากการวิจัย และชื่อเสียงของคณะ  
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการวิจัย จำนวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์และนักศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ 

4.  นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม  :  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์
ความรู ้สู ่ช ุมชนสังคมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
กับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดทำบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ของ
คณะที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และทุนการบริการวิชาการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   

5.  นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  :  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาที่บ่งบอกถึงความ
หลากหลายและวัฒนธรรมไทยสู ่การสร้างนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในมิติหลากหลายที่ตอบสนอง  
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒธรรมต่อสาธารณชน 

6.  นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  :  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพทางด้าน
วิชาชีพและตำแหน่งทางวิชาการ และมีสมรรถนะได้มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน 

7.  นโยบายด้านการบริหาร  :  มีการสร้างวัฒนธรรมและยกระดับคุณภาพองค์กรการจัดระบบการ
บริหารที ่ดี ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล  
มีการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร และดำเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ให้ความสำคัญ
กับผลประโยชน์ของส่วนรวม 
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 8.  นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  :   ส ่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากร 
และนักศึกษามีศักยภาพทั้งตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพ และเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.  พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และบุคลากร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ คือ  

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัว 
3.  เพื่อผลิตผลงานวิจัย เอกสารตำรา บทความ งานทางวิชาการ พร้อมมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
4.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และสอดคล้อง  

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเตรียมบุคลากรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.  เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการงานในองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล ด้านการบริหารงานบคุคล 

วัสดุ งบประมาณ การบริการ และการประสานงานเครือข่ายให้สามารถดำเนินการตามภารกิจอย่างเป็นระบบ  
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

6.  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา สิ่งแวดล้อม และการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค่านิยมหลัก 

SMARTE 
S = Sufficiency Economy 
M = Management and Morality 
A = Achievement 
R = Role and Responsibility 
T = Technological 
E = Effectiveness  

 
เอกลักษณ์ 

มีการบูรณาการนำองค์ความรู ้ทุกหลักสูตรของสาขาวิชามาปฏิบัติตามพันธกิจอย่างมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
อัตลักษณ์ 

มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

 
 



9 
 

บทที่ 2 
สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT) 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง (Strength) 
1.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีศาสตร์ที่มีความหลากหลาย สามารถบูรณาการได้ทุกภาคส่วน  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และความต้องการท้องถิ่น  รวมถึงบุคลากร 
มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.   บุคลากรได้รับตำแหน่งทางวิชาการสูง มีคุณภาพ และมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
3.   เป็นคณะที่มีความหลากหลายสาขาวิชาซึ่งจะเอื้อประโยชน์ในการบริหารการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น  
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่น เช่น ครู เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ 
4.   มีงบประมาณสนับสนุนด้านงานวิจัยที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอก 
5.   มีห้องประชุมที่เพียงพอ และพร้อมสำหรับการให้บริการวิชาการ 
6.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวารสารที่เป็นของตัวเอง 
7.   มีเครือข่ายความร่วมมือจากหลากหลายสาขา และจากคณะวิชาต่าง ๆ  
8.   มีงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งแหล่งทุนภายใน และภายนอก 
9.   มีทุนสนับสนุนการศึกษา  
10. ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
11. มีห้องสตูดิโอสำหรับการเรียนรู้ และผลิตสื่อการเรียนการสอน 
12. นักศึกษามีศักยภาพตามศาสตร์ของสาขาวิชาที่ตนเองถนัด และมีความสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่
ยอมรับ 
13. มีกิจกรรมที่หลากหลายให้โอกาสนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม  
เช่น พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ วิทยากร ผู้นำกิจกรรม บริการชุมชน 
14. มีกิจกรรมการบริการวิชาการ เพ่ือฝึกนักศึกษา และทำให้มหาวิทยาลัยเข้าถึงชุมชน 
15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ครูทางการศึกษา 
16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพร้อมด้านสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต 
17. มีโครงการสามารถเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ได้ เช่น โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถ โครงการ U2T 
18. มีการตรวจสอบการทำงานของคณะ ภายใต้การกำกับดูแล และตรวจสอบของคณะกรรมการ  
คณะทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก 
19. มีการกำกับติดตามการทำงานของผู ้บร ิหาร รวมทั ้งม ีการประเมินการทำงานของผ ู ้บร ิหาร  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากบุคลากรภายใน และภายนอก 
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จุดแข็ง (Strength) 
20. พัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายทันสมัย และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรทางการศึกษา
ได้ตรงเป้าหมาย 
21. สำรวจและสร้างหลักสูตรจากเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นพัฒนา
ทักษะของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
22. นำองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อพัฒนา/ต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้ชุมชน  
เป็นแหล่งในการเรียนรู้อย่างยืน 
23. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับทักษะ  
ในศตวรรษท่ี 21 
24. มีระบบการบริหารจัดการคณะภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
25. บัณฑิตมีศักยภาพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ และได้ทำงานในหลายองค์กร  
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
26. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที ่เอื ้อต่อการพัฒนาระบบดิจิทัลของคณะ เช่น e-portfolio,  
e-office  
27. มีสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบในการบริหาร เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook การแก้ไข
ปัญหาห้องเรียนผ่าน Line การผลิตสื่อในช่องยอดมนุษย์เพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่โลกดิจิทัล 
28. สังคมออนไลน์สร้างเครือข่ายกิจกรรมของนักศึกษา และอาจารย์ 
29. มีการบริหารงบประมาณภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
30. การทำงานร่วมกันของอาจารย์ในคณะ เพื ่อขอทุนวิจัยภายนอก ในลักษณะ Interdisciplinary  
และ Project วิจัยใหญ่ ๆ 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

1.   กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมมีน้อย เช่น ไม่มีเวทีวิชาการ ควรส่งเสริมให้มีการแสดงออก 
ทางวิชาการของนักศึกษา 
2.คณะยังไม่มีฐานข้อมูลการให้บริการทางวิชาการแก่คณะ เช่น ความต้องการของชุมชน 
3.   ขาดบุคลากรในด้านต่าง ๆ บริหารจัดการ เช่น ฝ่ายประกัน วิชาการ งานธุรการ ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ 
4.   การบริหารจัดการของคณะยังไม่สอดคล้องหรือตอบสนองกับนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ 
โดยเฉพาะระบบออนไลน์ 
5.   บุคลากรและนักศึกษาบางส่วนยังไม่เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีในระบบการสอนและการบริหาร  
ส่งผลให้การสอน เช่น สอนออนไลน์ และการบริหารยังไม่มีประสิทธิภาพ 
6.   ระบบการเบิกจ่ายเงินมีข้อจำกัด ซับซ้อน ยุ่งยาก  
7.   ขาดพ้ืนที่แสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และสถานที่ทำกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา 
8.   ความไม่ม่ันคงของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
9.   อุปกรณ์ในห้องเรียน มีการชำรุดบ่อยบางห้องไม่พร้อมใช้งาน มีความล้าหลัง ไม่ทันสมัย  
10. คนขาดสำนึกความรับผิดชอบ เช่น ไม่ช่วยดูแลทรัพยากรที่มีอยู่ 
11. ขาดการดูแลห้องเรียนให้ทันสมัย สะอาด น่าใช้ และพร้อมใช้งาน และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของคณะ
ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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จุดอ่อน (Weakness) 
12. การจัดส่งเอกสารผ่านระบบ e-office ควรมีบริการใช้ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง 
และย่านมันทร ี
13. ขาดห้องวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระบบสืบค้นงานวิจัย  
14. การบริหารงบประมาณทุนวิจัยยังไม่ทั่วถึง และขาดการบริการวิชาการเชิงพื้นที ่
15. ขาดความร่วมมือของอาจารย์ในคณะ การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการตามศาสตร์ของอาจารย์ 
ต่างสาขา 
16. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลง  
17. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาลดลง และบางหลักสูตรไม่มีนักศึกษา 
18. ขาดเทคนิคหรือนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
19. เรามีนักวิจัย นักวิชาการท่ีมีคุณภาพ แต่ขาดการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกันในการทำงานเชิงพ้ืนที่ 
20. นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
21. บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
22. ขาดการสื่อสารตอบกลับของผู้บริหารเมื่อเกิดปัญหา 
23. การบูรณาการศาสตร์งานวิจัยค่อนข้างยาก เช่น ดนตรี กับ รัฐศาสตร์ 
24. การจัดการระบบไอทียังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถใช้งานอย่างสะดวก 
25. ขาดงบประมาณในการเสนอซ้ือหนังสือ และการปรับปรุงซ่อมอุปกรณ์การเรียน 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
 

โอกาส (Opportunities) 
1.   นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม  (อว.) ช่วยผลักดันให้
กระบวนการทำงานแบบดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้
ตรงตามศักยภาพ กลุ่มท่ี 3 มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนอื่น 
2.   นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนการทำวิจัย  
และบริการวิชาการ 
3.   นโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 
4.   ปัจจุบันกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันมีความซับซ้อนทำให้คน หรือประชาชนสนใจที่จะเรียนรู้
เรื่องของกฎหมายหรือการวิเคราะห์กฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งคนในสังคมมีความสนใจในเรื่องของการเมือง  
ทำให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเรามีโอกาสในการที่จะมีนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
5.   พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สามารถเชื่อมองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา และท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ 
6.   มีเทคโนโลยีข้อมูลบิ๊กดาต้า สำหรับสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ มากมาย  
7.   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางรัฐศาสตร์สามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อการร่างกฎหมายได้ 
8.   ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจฐานราก และคุณค่าเป็นฐานการพัฒนา 
9.   มีเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนในการให้นักศึกษาได้ไปศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
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โอกาส (Opportunities) 
10. มีภาคีเครือข่ายท้องถิ่นทั้งองค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงาน
ราชการให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
11. มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก  
12. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
ในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
13. ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่จากการวิจัยและบริการวิชาการ 
14. มีงบประมาณแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนงานวิจัย 

 
อุปสรรค (Threat) 

1.   อัตราการเกิดของประชากรลดน้อยลง 
2.   นโยบายของรัฐบาลไม่สนับสนุนทางด้านสังคม นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
3.   ผลกระทบทางเศรษฐกิจตกต่ำ ถูกขัดจังหวะจากสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เป็นผลให้จำนวนนักศึกษาลดลง เนื่องจากมีปัญหาทางด้านการเงิน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกิดการแข่งขัน 
ในการแย่งกลุ่มประชากรการศึกษา และส่งผลกระทบต่องบประมาณท่ีจะได้รับจัดสรรลดน้อยลงไปด้วย 
4.   ข้อจำกัดการเว้นระยะห่างทางสังคมในเรื่องการลงพื้นที่ เนื ่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ทำให้ขาดความร่วมมือของชุมชนในการให้เราเข้าไปศึกษาเรียนรู้ 
5.   มหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ เปิดรับสมัครนักศึกษาโดยไม่ต้องสอบ จึงมีผลทำให้นักศึกษาตัดสินใจไปเรียนกับ
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ มากข้ึน ทำให้จำนวนนักศึกษาลดลง 
6.   ข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังในการเบิกจ่าย 
7.   พรบ.กฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายรูป 
8.   เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าล้ำสมัยไม่ทันต่อการปรับตัว 
9.   เศรษฐกิจน้ำมันเชื้อเพลิงราคาสูงส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าใช้จ่าย 
10. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไม่ตอบโจทย์ต่อการปฏิบัติจริง คนไทยยังใช้เอกสารมากมายในการยื่นเอกสาร 
11. มหาวิทยาลัยใกล้เคียงเปิดหลักสูตรผลิตครู ทำให้เกิดการแข่งขันในการแย่งกลุ่มประชากรศึกษา 
12. การลงพ้ืนที่บางครั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในพ้ืนที่หรือชุมชนนั้น ๆ 
13. การเป็นที่ยอมรับเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ 
15. ระบบเปิดของการเข้าศึกษาต่อทำให้นักศึกษามีโอกาสเลือกสถานที่เรียนหลากหลาย มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครสวรรค์อาจเป็นตัวเลือกสุดท้าย 
16. นโยบายภาครัฐมีการเปลี ่ยนแปลงตามวาระส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงระบบการ
บริหารงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  
 1.  การผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง เพื ่อรองรับการทำงาน 
ในอนาคต (future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  
 2.  การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based 
Economy) สร้างระบบนิเวศการวิจัย และนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่  
 3.  การยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 4.  การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจ ัดการแบบพลิกโฉมมหาว ิทยาล ัยใหม่  
(Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิผล และความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based 
Transformation)  
 5.  แสวงหารายได้ และสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว (Future of 
Revenue Model) 
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 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1.  บัณฑิตมีขีดความสามารถสูง (ความรู้/
ทักษะ/ทัศนคติ) รองรับการทำงานในอนาคต 
(future of work) และสามารถใช้นวัตกรรม
เ ป ็ น ฐ า น ก า ร พ ั ฒ น า ช ุ ม ช น ท ้ อ ง ถิ่ น
(Innovation-driven)  
2.  บัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัย สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.  การผล ิตบ ัณฑ ิต และพ ัฒนากำล ังคน 
ให้ม ีสมรรถนะและศักยภาพสูง เพื ่อรองรับ 
ก า ร ท ำ ง า น ใน อนา คต  ( Future of work)  
และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที ่

1.  เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสูง เพื ่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  
2.  ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตร
ระยะสั้น (Non-degree) ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู ้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
Education) และการบูรณาการกับการทำงาน (Work Based Leaning) เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ BCG Model และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
3.  ยกระดับการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีความเป็นมืออาชีพ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศ  
4.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการพัฒนาผู้เรียน และผู้สอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5.  พัฒนาระบบนิเวศเพื ่อการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิต  โดยการร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

1.  มีการใช้ประโยชน์จากวิจัย วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นว ัตกรรม และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื ่อ สร้างเศรษฐกิจที ่เน้น
คุณค่า (Value-Based Economy) แก่สังคม
ท้องถิ่น  
2.  ม ีงานว ิจ ัยและนว ัตกรรมเช ิงพ ื ้นที่  
เพ ื ่อทำให ้มหาว ิทยาล ัยเป ็นกลไกหลัก 
(key driver) ของการขับเคลื่อนงานวิจัย 

2.  การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบ 
การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเน้นคุณค่า (Value-Based 
Economy) และสร ้ างระบบน ิ เวศการว ิจัย 
และนวัตกรรมเชิงพื้นที ่

1.  พัฒนาทักษะสมรรถนะทางด้านการวิจัย ของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาให้มี
สมรรถนะ รวมถึงให้มีขีดความสามารถทางการวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
2.  ขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้วยโจทย์เชิงพื้นที่ (Area-based 
driven) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ
ไปใช้อย่างยั่งยืน  
3.  ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่น  
4.  พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมด้วยเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย  
และนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น  
5.  ระดมทรัพยากรและความเชี ่ยวชาญ เพื ่อการถ่ายทอดความรู้ และนวัตกรรมไปใช้  
ทางด้านวิชาการ และการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1.  บัณฑิตคร ูม ีค ุณภาพ และสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานสากล  
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากลส ู ่การเปล ี ่ยนแปลง 
ในศตวรรษที ่21 (Transferable Skill)  
3.  พัฒนาเครือข่ายความร ่วมมือในการ
พ ัฒนานว ัตกรรมเช ิงนโยบายการผลิต 
และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
4.  โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
และภาษา 

3.  การยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนา
ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื ่อการเร ียนรู้  
ตลอดชีวิต 

1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู ้ และกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพ 
และสมรรถนะตามมาตรฐานสากล  
2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
3.  พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนสาธิตสู ่การเป็นต้นแบบแห่งการเสริมสร้าง
อัจฉริยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษา 

1.  ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัย  เพื่อไปสู่องค์กร
ท ี ่ ม ี สมรรถนะส ู ง  (High Performance 
Organization: HPO ) ท ี ่ ม ี ความคล ่ องตั ว 
และมีประสิทธิภาพ  
2.  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดลำดับคุณภาพ
ในระดับสากล  
3.  ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยมีความ
เป็นธรรมาภิบาลในทุกระดับ 

4.   การยกระด ับความเป ็นธรรมาภ ิบาล  
และการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ 
(Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิผล และความ
คุ ้มค ่าต ่อการลงทุนด้านการบร ิหารจัดการ 
(System based Transformation) 

1.  การพัฒนาโครงสร้างกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองคก์ร
ดิจิทัล (Digital organization)  
2.  พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะและเทคโนโลยีตลอดจนการทำงานเป็นทีมของบุคลากร  
3.  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้ไห้มาตรฐานสากล  
4.  ปฏิรูประบบงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ  
5.  พัฒนาระบบธรรมาภิบาลทุกระดับการบริหารของมหาวิทยาลัย 

1.  มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสร้าง
ด ุลยภาพและความย ั ่ งย ืนด ้านการเงิน 
ของมหาวิทยาลัย  
2.  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างและพัฒนา
รายได้ของมหาวิทยาลัย 

5.  แสวงหารายได ้  และสร ้างความม ั ่นคง 
ทางการเง ินของมหาว ิทยาล ัยในระยะยาว 
(Future of Revenue Model) 
 

1.  สร้างและปรับวิธีคิด (Mindset) ของอาจารย์ และบุคลากรใหม้ศีักยภาพในการปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลยั  
2.  พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) และสรา้งเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างรายได้ใหม้หาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  

1.  การผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง เพื ่อรองรับการทำงาน  
ในอนาคต (future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  

2.  การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที ่เน้นคุณค่า (value-based 
economy) และสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

3.  การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
4.  การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมคณะใหม่ (Re-inventing)  

เพ่ือสร้างสัมฤทธิผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)  
5.  แสวงหารายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินของคณะในระยะยาว (Future of Revenue 

Model) 
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แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์

1.  บัณฑิตมีขีดความสามารถสูง (ความรู้/
ท ั กษะ/ท ัศนคต ิ )  รองร ับการทำงาน 
ในอนาคต (future of work) และสามารถ
ใช ้นว ัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น (Innovation-driven)  
2.  บัณฑิตทุกกลุ่ม/ช่วงวัย สามารถเข้าถึง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.  การผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะและศ ักยภาพส ู ง  เพ ื ่ อรองรั บ 
ก า ร ท ำ ง า น ใ น อ น า ค ต  (future of work)  
และการพัฒนาชุมชนเชงิพื้นที ่

1.  เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  
หรือพัฒนาหลักสูตรทางไกลที่ตอบสนองความต้องการชุมชนในทุกระดับ 
2.  ปฏิรูปหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตร
ระยะสั้น (Non-degree) ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
Education) และการบูรณาการกับการทำงาน (Work Based Leaning) เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ BCG Model และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
3.  ยกระดับการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีความเป็นมืออาชีพ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศ  
4.  จัดหา ปรับปรุง และพัฒนา สิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ระบบโครงสร้างพื ้นฐานให้ได้
มาตรฐาน และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.  พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 
ที่หลากหลาย 

1.  มีการใช้ประโยชน์จากวิจ ัย เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เพื ่อสร้างเศรษฐกิจที ่เน้นคุณค่า (Value-
Based Economy) แก่สังคมท้องถิ่น  
2.  ม ีงานว ิจ ัยและนว ัตกรรมเช ิงพ ื ้นที่  
เพื่อทำให้คณะเป็นกลไกหลัก (key driver) 
ของการขับเคลื่อนงานวิจัย 

2.  การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมตามกรอบ 
การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเน้นคุณค่า (value-based 
economy) และสร ้ างระบบน ิ เวศการว ิจัย 
และนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

1.  พัฒนาทักษะสมรรถนะทางด้านการวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ ่นให้มีสมรรถนะรวมถึงให้ม ีขีดความสามารถทางการวิจัย  
การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2.  ขับเคลื่อนและส่งเสริม งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้วยโจทย์เชิงพื้นที่ (Area-based 
driven) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ
ไปใช้อย่างยั่งยืน  
3.  ส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่น  
4.  พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมด้วยเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย  
และนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น  
5.  ระดมทรัพยากรและความเชี ่ยวชาญ เพื ่อการถ่ายทอดความรู้ และนวัตกรรมไปใช้  
ทางด้านวิชาการและการสร้างรายได้ให้กับคณะ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1.  บ ัณฑิตคร ูม ีค ุณภาพและสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานสากล  
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากลส ู ่การเปล ี ่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 (Transferable Skill)  
3.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

3.  การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู
และบ ุคลากรทางการศ ึกษาเพ ื ่อการเร ียนรู้  
ตลอดชีวิต   

1.  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู ้และกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพ 
และสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
3.  พัฒนานวัตกรรม (การเรียนรู้และพัฒนาครู) เชิงนโยบายการผลิต  และการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษานำองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อพัฒนา/ต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่
บุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.  ปรับเปลี ่ยนคณะเพื ่อไปสู ่องค์กรที ่มี
ส ม ร ร ถ น ะ ส ู ง  (High Performance 
Organization: HPO ) ท ี ่ มี ค ว า ม ค ล ่ อ งตั ว 
และมีประสิทธิภาพ  
2.  คณะได้รับการจัดลำดับคุณภาพในระดับ
สากล  
3.  ระบบการบร ิหารคณะม ีความเป็น 
ธรรมาภิบาล 

4.   การยกระด ับความเป ็นธรรมาภ ิบาล 
และการจ ั ดการแบบพล ิ ก โฉม คณะใหม่   
(Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิผลและความ
คุ ้มค ่าต ่อการลงทุนด้านการบร ิหารจัดการ 
(System based Transformation) 

1.  การพัฒนาโครงสร้างกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองคก์ร
ดิจิทัล (Digital organization)  
2.  พัฒนาสมรรถนะด้านความรู ้ ทักษะ และเทคโนโลยีตลอดจนการทำงานเป็นทีม 
ของบุคลากร 
3.  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการของคณะให้ไห้มาตรฐานสากล  
4.  ปฏิรูประบบงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ  
5.  พัฒนาระบบธรรมาภิบาลทุกระดับการบริหารของคณะ 

1.  พัฒนารายได้และตวามมั่นคงทางการเงิน
ของคณะ  
2.  คณะมีเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อสร้างและพัฒนารายได้
ของคณะ 

5.  แสวงหารายได ้และสร ้างความม ั ่นคง 
ทางการเงินของคณะในระยะยาว (Future of 
Revenue Model) 
 

1.  สร้างและปรับวิธีคิด (Mindset) ของอาจารย์ และบุคลากรใหม้ศีักยภาพในการปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลยั หรือจัดกิจกรรม/โครงการที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคณะ 
2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 
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บทที่ 3 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการใช้เกณฑ์การประเมินความเสี ่ยงโดยพิจารณาจาก  
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้  
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง 1 - 6 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนเป็นบางครั้ง 
2 น้อย 2 - 3 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนนาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

 
ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการดำเนินงาน 
ในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน  
อย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงาน 
ในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน 
อย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่สามารถทำงานได้ 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงาน 
ในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน  
ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการดำเนินงาน 
ในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน 
พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการดำเนินงาน 
ในแผนงาน - โครงการ - กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง  
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ระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) 
 

ระดับความเสี่ยง คำอธิบายผลลัพธ์ 
กลยุทธ์ที่ต้องการ 
(ตัวอย่างเท่านั้น) 

สูงมาก 
 

เป็นความเสี่ยงที่ไม่ควร ยอมให้เกิดขึ้น เช่น 
วัตถุประสงค์ที่สำคัญหรือโครงการล้มเหลว
โดยสิ ้นเชิงเกิดความเสียหายทางการเงิน 
และชื่อเสียง อย่างรุนแรง 

กำหนดให้กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบพิจารณา
กำหนดมาตรการลด/ป้องกันโดยเร่งด่วน 

มีนัยสำคัญ 
 

เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจ เช่น 
อัคคีภัยโครงการสำคัญ ล่าช้า ค่าใช้จ่ายบาน
ปลาย บุคลากรสำคัญลาออก รายการที ่ไม่
ต้องการให้เกิดขึ้น 

กำหนดให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบต้องให้
ความสำคัญ   

ปานกลาง 
 
 

บางครั้งไม่สามารถควบคุมการหยุดชะงักได้
ภายในเวลาที่กำหนด 

กำหนดให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง
ควรพิจารณาจัดให้มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

ต่ำ 
 

ผลกระทบต่ำ แต่ถ้าไม่ควบคุมอาจเกิดความ
เสียหายได้เล็กน้อย 

หากกลุ ่มงานงานยอมรับความเสี ่ยงใน
ระดับนี ้ได้ และต้นทุนการลด/ควบคุม
ความเสี ่ยงไม่คุ ้มกับประโยชน์ที ่ได ้รับ
หน ่วยงานอาจไม ่จำเป ็นต ้องจ ัดหา
มาตรการการลด/ควบคุมความเส ี ่ยง
เพิ่มเติม แต่จะต้องติดตามสถานะความ
เสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้แน่ใจว่าความ
เสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

  หลังจากที่เราทราบระดับของความเสี่ยงแล้วเราจึงมาจัดลำดับตามแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อระบุถึง
ตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่
จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น 4 กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก 18-25 
(สีแดง), สูง 10-17 (สีส้ม), ปานกลาง 6-9 (สีเหลือง), ต่ำ 1-5 (สีเขียว) ตามภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 

สูงมาก 18-25 

สูง 10-17 

ปานกลาง 6-9 

น้อย 1-5 
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การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงการจัดลำดับความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง  

ลำดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

1.  ด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
จำนวนนักศึกษาที่มีแนวโน้ม
ลดลง 

จำนวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง
ในบางหลักสูตร และในภาพรวม
ของคณะ 

4 4 สูง 
(16) 

1 

2.  ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
ค ณ ะ ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร์  
และสังคมศาสตร์ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
และงบประมาณเงินรายได้
ของมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
นครสวรรค์ลดลงทุกปี 

การลดลงของงบประมาณประจำปี
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน  
และการบร ิหารงานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4 3 
 

สูง 
(12) 

2 

3.  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
บ ุ ค ล า ก ร ข า ด ค ว า ม รู้  
ความเข ้าใจในระเบ ียบ 
แ ล ะ ข ้ อ บ ั ง ค ั บ ใ น กา ร
ปฏิบัติงานราชการ 

การบร ิหารจ ัดการมีความล ่าช้า 
แ ล ะ เ ก ิ ด ค ว า ม ไ ม่ ค ล ่ อ ง ตั ว  
ในการปฏิบัติงานราชการ ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร 

3 3 
 

ปานกลาง 
(9) 

3 

4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ไม่พบความเสี่ยง - - - - - 
5.  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
ไม่พบความเสี่ยง - - - - - 

6.  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ 
ไม่พบความเสี่ยง - - - - - 
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บทที่ 4 
แผนบริหารความเสี่ยง 

 
1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
1.  วัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง 
1.  1.  เพ่ือรักษาจำนวนนักศึกษาเดิมที่มีอยู่ให้คงไว้ และเพ่ิมจำนวนนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา หรือมากกว่า 
1.  ประเด็นความเสี่ยง 
1.  1.  จำนวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/

แก้ไขความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

จำนวนน ั กศ ึ กษาท ี ่ มี
แนว โน ้ มลดลง ในบา ง
หลักสูตร และในภาพรวม
ของคณะ 

1.  รักษาจำนวนนักศึกษาเดิม 
ให้คงอยู่ลดการออกกลางคัน 
2.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ทั้งตั้งรับ และเชิงรุก 
3.  หาแนวร่วม และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับครู
แนะแนว และสถานศึกษา 
4.  จัดหาทุนการศึกษา 

1.  กิจกรรมประชาสัมพันธ์
หล ักส ูตรและภาพล ักษณ์
องค์กรกับชุมชนและท้องถิ่น  
2.  จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี ่ยวกับคณะ หลักสูตร 
และเผยแพร่ผ่าน Social Media 
สถานศึกษา ฯลฯ 
3.  สร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า 
และจัดตั้งทีมงานประชาสัมพันธ์
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1.  เพื่อคงจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่
เดิมให้สำเร็จการศึกษาตามจำนวน
แรกเข้า 
2.   เพ ื ่อให ้ม ีจำนวนนักศ ึกษา
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
หรือมากกว่า 

55,000  
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ปีงบประมาณ 
2565 

 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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2.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
1.  วัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง 
1.  1.  เพ่ือลดข้อจำกัดทางการเงินในการดำเนินงานตามพันธกิจ 
1.  2.  เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน และงบประมาณ  
1.  ประเด็นความเสี่ยง 
1.  1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลดลงทุกปี 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/

แก้ไขความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การลดลงของงบประมาณ
ประจำป ีส ่ งผลกระทบ 
ต ่ อ ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น  
และการบริหารงานของ
ค ณ ะ ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร์  
และสังคมศาสตร์ 

1.  แสวงหากลุ่มเป้าหมาย 
ที่เป็นนักศึกษาให้มีจำนวน
เพิ่มมากข้ึน 
2.  แสวงหางบประมาณ
เพิ่มเติมจากแหล่งงบประมาณ
ภายนอก 
3.  ใช้ศักยภาพด้านความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร 
และศักยภาพความพร้อม 
ของอาคารสถานที ่ และการให้ 
บริการวิชาการเพื่อเพิ่มรายได ้
 
 

1.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
2 .   จ ั ด ท ำ แ ผ น ก ล ย ุ ท ธ์  
ทางการเงิน 
3.  การใช ้ต ้นท ุนทางอาคาร
สถานท่ีเพื่อเพ่ิมรายได้ 
4.   ส ่ ง เสร ิมสน ับสน ุน ให้
คณาจารย ์ ไ ด ้ ร ั บท ุ นว ิ จั ย 
ทั้งภายในและภายนอก 
5.  โครงการ MOU ตำรวจ 
 
6.  กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เ พ ื ่ อ ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อน 
และการบริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

1.  เพื่อใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.  เพื่อแสวงหางบประมาณเพิ่มเติม 
3.  เพื ่อเพิ ่มรายได ้ ลดรายจ่าย  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน และงบประมาณ  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
30,000 

 

ปีงบประมาณ 
2565 

 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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3.  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
1.  วัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง 
1.  1.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานราชการ 
1.  ประเด็นความเสี่ยง 
1.  1.  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานราชการ 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/

แก้ไขความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร 
มีความล่าช้า และเกิดความ 
ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ราชการ ก่อให้เก ิดความ
เส ียหายต ่อภาพล ักษณ์
องค์กร 

1.  ป ร ั บ โ ค ร ง ส ร ้ า ง ขอ ง
องค์กรในการบริหารจัดการ 
2.  ปรับระบบกลไกในการ
บริหารจัดการ 
3.  การจัดการความรู้ (KM) 
เพ ื ่อสร ้างความตระหนัก 
ในการปฏิบัติงานราชการ 
4.  ปรับ Mindset ของบุคลากร 
5.  สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ที่ดีในการปฏิบัติราชการ 
6.  สร้างชุดความรู้  เพื ่อให้
เข้าใจในการปฏิบัติงาน 

1.  ก ิจกรรมจัดการความรู้ 
ด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

1.  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบ และข้อบังคับ 
2.  เพ ื ่อให ้ เก ิดประส ิทธ ิภาพ 
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

50,000 ปีงบประมาณ 
2565 

 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
1.  วัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง 
1.  ไม่มี 
1.  ประเด็นความเสี่ยง 
1.  ไม่มี 

 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/

แก้ไขความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ไม่พบความเสี่ยง - - - - - - 



 
 

27 
 

5.  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
1.  วัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง 
1.  ไม่มี 
1.  ประเด็นความเสี่ยง 
1.  ไม่มี 

 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/

แก้ไขความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ไม่พบความเสี่ยง - - - - - - 
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6.  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ  
1.  วัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง 
1.  ไม่มี 
1.  ประเด็นความเสี่ยง 
1.  ไม่มี 

 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/

แก้ไขความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ไม่พบความเสี่ยง - - - - - - 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 










